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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0401/183 

Τροπολογία  183 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προώθηση όλων των μορφών 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ρηξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση 

της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην 

αγορά· 

γ) προώθηση όλων των μορφών 

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επαυξητικής, της ρηξικέλευθης και της 

κοινωνικής καινοτομίας, και συμβολή 

στην ενίσχυση της διείσδυσης στην αγορά 

και στην εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων ΕΑΚ ιδίως εντός της 

Ένωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0401/184 

Τροπολογία  184 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Πυλώνας II «Παγκόσμιες 

προκλήσεις και βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα», ο οποίος επιδιώκει 

τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

και υποστηρίζει επίσης τους ειδικούς 

στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), 

απαρτιζόμενος από τις εξής συνιστώσες: 

(2) Πυλώνας II «Παγκόσμιες 

προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα», 

συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου για τις 

ΜΜΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων προς 

μοναδικό δικαιούχο, με τις ακόλουθες 

συνιστώσες: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 Υπόθεση A8-0401/10/185 

Τροπολογία  185 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι βασικοί τύποι δράσεων βάσει 

του προγράμματος καθορίζονται στο 

παράρτημα II. Όλες οι μορφές 

χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται με 

ευελιξία σε όλο το φάσμα των στόχων του 

προγράμματος, ενώ η χρήση τους 

καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε στόχου. 

4. Οι βασικοί τύποι δράσεων βάσει 

του προγράμματος καθορίζονται στο 

άρθρο 2 και στο παράρτημα II. Οι μορφές 

χρηματοδότησης, όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, χρησιμοποιούνται με 

ευελιξία σε όλο το φάσμα των στόχων του 

προγράμματος, ενώ η χρήση τους 

καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε στόχου. Το 

πρόγραμμα δεν υποστηρίζει 

δραστηριότητες που αφορούν την 

παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, 

αποθήκευση ή καύση ορυκτών καυσίμων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0401/186 

Τροπολογία  186 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τομείς παρέμβασης: Δημοκρατία· 

Πολιτιστική κληρονομιά· Κοινωνικοί και 

οικονομικοί μετασχηματισμοί· Κοινωνίες 

ανθεκτικές στις καταστροφές· Προστασία 

και ασφάλεια· Ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο 

Τομείς παρέμβασης: Δημοκρατία· 

Πολιτισμός και δημιουργικότητα· 
Κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί 

μετασχηματισμοί· Μείωση του κινδύνου 

καταστροφών και κοινωνίες ανθεκτικές 

στις καταστροφές· Κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Or. en 

 


